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Viktig notering

PROTHELIS säger TACK!
Vi är glada över att du har valt att köpa en meintal tracker från
Prothelis och tacka dig för det förtroende du har visat oss.

1 Viktig notering

Även om den typiska aktiveringstiden för det inbäddade SIMkortet är cirka 10
minuter kan den här processen ta upp till 24 timmar (beroende på tillgänglig
het för GSMnätverk). Aktiveringsprocessen indikeras av en blå blinkande LED
lampa efter att enheten har anslutits till strömförsörjningen.

Observera att batteriet kräver en lägsta laddningsnivå för att aktivera enheten.
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Paket innehåll

2 Paket innehåll

• meintal (Tracker)

• USBkabel

3 Aktivering av meintal

1. Gå till https://myprothelis.de/activate och skapa ett användarkonto.

2. Registrera din tracker och välj ett servicepaket för önskad period.

3. Anslutmeintal till en lämplig strömförsörjning med den medföljande USB
kabeln och sätt in kontakten i ett 100240Vuttag.

4. Spåraren blinkar och bör inte tas bort från strömförsörjningen förrän aktive
ringsprocessen är klar. När spåraren har aktiverats slutar den blinka och
är klar att användas. När du försöker registrera sig i nätverket för första
gången blinkar trackaren i blått ljus. Om nätverksregistreringen lyckades
uppdaterar enheten firmware, om nödvändigt, vilket indikeras av ett blin
kande vitt ljus.

INFO

Vid leverans meintal är avstängd. Snälla, se avsnittet Änvända din trac
kerf̈ör att se hur tracker kan slås på.

INFO

Du behöver servicepaketet för att kunna använda meintal och vår 24
timmars aviseringstjänst.
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Installera appen

4 Installera appen

Ladda ner gratis protelisappen från App Store eller Play Store och skanna helt
enkelt in QRkoden.

Logga in på ditt konto.
Spåraren är nu klar för användning.

App Store (iOS) Play Store (Android)

Tabuľka 1: QRkoden

Ladda ner webbappen här: https://myprothelis.de

5 Använda din tracker

När du väl har aktiverats kan du använda din tracker direkt. Din trackers nuva
rande position och batteristatus kan nu ses i prothelappen.

Om du har andra frågor eller förslag angående våra produkter, vänligen kontakta
oss på: support@prothelis.de

5.1 Laddar spårarens batteri

Anslutmeintal till en lämplig strömförsörjning med denmedföljande USBkabeln
och sätt in kontakten i ett 100240Vuttag. Spåraren startar laddningsprocessen
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5.2 Interagera med din tracker

automatiskt. Laddningsprocessen indikeras av en grön lampa som fader in på
trackern. När laddningsprocessen är klar ändras detta ljus till konstant grönt.
Prothelappen informerar dig när batteriet är svagt. Spåraren indikerar också
detta med en blinkande röd lampa.

5.2 Interagera med din tracker

meintal har en tryckknapp som du kan använda för att ge ett kommando. Varje
kommando bekräftas av lysdioden. Nedan hittar du en lista med kommandon
som stöds av enheten:

5.2.1 Slå på eller stänga av

Tryck på knappen i ca. två sekunder. Lysdioden kommer att visa en grön färg
när du slår på och en röd färg när avstängning.

5.2.2 Batteritillstånd

För att visa batteriladdning trycker du på knappen i mindre än en sekund. Lys
dioden blinkar (blå i av tillstånd eller grön i on tillstånd) 1, 2 eller 3 gånger, vilket
motsvarar lägena: låg, normal eller fulladdad.

5.2.3 Aktivera SOSläge

För att aktivera SOSläge, tryck på knappen två gånger kort. Lysdioden blinkar
orange i två sekunder.

5.3 SOSläge

I nödsituationer kan du aktivera en så kallad SOSläge. Efter aktiveringen skic
kar meintal ett motsvarande meddelande och uppdaterar dess position med
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SÄKERHETSINFORMATION

10 sekunder intervall tills du avbryter SOSlägemed mobilapplikationen. Obser
vera att det av säkerhetsskäl inte är möjligt att växla enheten till off läge eller
att deaktivera SOSläge med hjälp av tryckknappen medan SOSläge är aktivt.

INFO

Du bör aldrig lita på SOSläge. Vid fara, ring alltid lämpliga räddningst
jänster.

6 SÄKERHETSINFORMATION

Innan du börjar använda tracker måste du läsa igenom denna säkerhetsin
formation.
Den innehåller viktig information som garanterar att trackaren används korrekt.

6.1 Allmän

Spåraren och dess tillbehör kan endast användas korrekt om du känner till bruk
sanvisningen och säkerhetsinformationen och användarvillkoren. Att känna till
detta skyddar dig och din miljö mot faror.

Utöver de obligatoriska kraven i denna säkerhetsinformation ska du också utöva
den omsorg som vanligtvis krävs när du använder elektriska apparater i trafiksi
tuationer. Kontakta oss om du har några problem med säkerhetsinformationen.
Vi hjälper dig gärna. All användning av tracker och dess tillbehör utom för av
sedd användning är förbjuden. Alla skadeståndskrav mot Prothelis GmbH som
orsakas av annan användning än för avsedd användning är uteslutna. Alla spe
cifikationer och information har sammanställts med hänsyn till dagens teknik
och teknikutvecklingsstandarder
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6.2 Första stegen

6.2 Första stegen

a bort alla element från förpackningen och kontrollera att allt finns. Alla produkter
omfattas av en begränsande kvalitetskontroll. Kontrollera ändå att elementen
(särskilt kabeln) är intakta. Farokällor är till exempel sprickor i kabelisoleringen.
Aktivera endast tracker och dess tillbehör med hjälp av snabbstartguiden eller
bruksanvisningen.

Spåraren och tillbehören är inte avsedda för personer (särskilt barn) som inte
kan bedöma konsekvenserna av elektroniska och tekniska funktioner och därför
inte kan hantera dem. Barn kan särskilt inte bedöma de potentiella farorna, till
exempel svälja eller felaktig användning. Samma försiktighet måste tas med djur
och husdjur. Spåraren får endast laddas i en omgivningstemperatur mellan 0 °C
och 45 °C. Annars kan batteriet skadas.

6.3 Säker lagring

Spåraren och tillbehörenmåste förvaras på ett sådant sätt att de är utom räckhåll
för ovannämnda människor eller djur och husdjur. Spåraren har utvecklats för
användning i temperaturer från 20 ° C till 60 ° C. Se alltid till att tracker inte
utsätts för några värmekällor som överstiger ovan nämnda temperatur. Annars
kan det överhettas och i extrema fall leda till att batteri och tracker skadas, med
allvarliga konsekvenser som rök eller eld. Avstå från att ha graverad tracker
eller tillbehör. Detta kan leda till allt från funktionsnedsättningar till en fullständig
nedbrytning av spåraren samt potentiella faror som överhettning.

6.4 Fäst spåraren på ett säkert sätt

Kabeln måste skyddas mot fukt. Se alltid till att ingen annan än du har tillgång
till kabeln. Tung mekanisk belastning eller konstant, ovanligt starka vibrationer
måste undvikas. Se alltid till att spåraren är ansluten på ett säkert sätt till objektet
som spåras.
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6.5 Skada

• Se alltid till att spåraren är ansluten till föremålet som spåras på ett sådant
sätt att det inte utsätts för alltför hög värme. (Tracker är fäst under ett for
dons motorhuv).

• Spåraren och tillbehören får inte monteras och förvaras i eller i närheten
av värme och gasutrustning eller liknande.

• När du fäster tracker till motoriserade och ickemotoriserade transportfor
mer ska du alltid se till att den inte är fäst på en plats som kan försämra
styrningen eller funktionaliteten.

• Vid transport av (tung) gods måste trackaren vara ansluten på ett sådant
sätt att det inte finns någon chans att det deformeras till följd av en lång
resa.

• Den permanenta användningen av tracker i och runt sändare (radarsys
tem, transmissionsmaster och liknande) kan leda till störningar och för
sämra trackerens funktionssätt.

• Störningar kan inträffa med objekt som innehåller magnetband eller chips
(kredit, debet eller liknande betalnings och identifieringskort). I extrema
fall kan detta leda till skador på spåraren eller själva föremålet. Försök att
hålla trackaren så långt borta från sådana föremål som möjligt.

6.5 Skada

Det är förbjudet att använda spåraren och dess tillbehör om den inte längre kan
användas på det sätt den var avsedd (sprickor i spårarens hölje, inga visuella
indikatorer visas när de är anslutna till en strömförsörjning, laddkabel skadad
eller liknande). Kontakta oss eller ett av våra licensierade partnerföretag.

6.6 Batteri / avfallshantering

Enligt EUdirektiv 2002/96/EG omavfallselektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
får elektriska och elektroniska föremål inte kasseras tillsammans med hushåll
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Förklaring om överensstämmelse

savfall. Konsumenter måste överlämna all avfallsutrustning som inte längre kan
användas till en separat uppsamlingsplats. Genom att göra detta säkerställs att
avfallsutrustningen återvinns och återvinns på rätt sätt, vilket förhindrar negativ
miljöpåverkan. Detsamma gäller för batterier i enlighet med batteriförordningen
(BattV). Det är förbjudet att kassera dem i hushållsavfallet. Användade batte
rier / uppladdningsbara batterier kan returneras gratis till insamlingsställen i ditt
samhälle.
Försök aldrig ta bort batteriet från enheten!

7 Förklaring om överensstämmelse

Prothelis AG förklarar härmed att GPSspårningsenhetenmeintal (artikel nr 0903480
02) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv
2014/53/EU. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan
laddas ner från följande webbplats:
https://prothelis.de/conformity

8 Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller i båda fallen.

9 Tekniska Data

9.1 Location Method

• GNSS (satellite navigation system)

• GSM (mobile)
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9.2 Connection

9.2 Connection

• GPRS

9.3 Protection Class

• IP 67

9.4 GNSS Receiver

• GPS + GLONASS

• Accuracy: <2.5 m (CEP)

9.5 GSM Module

• GSM 900 33dBm (2W)

• GSM 1800 30dBm (1W)

9.6 SIM Card

• Embedded SIM (integrated)

• Almost worldwide active

9.7 User Interface

• Button

• Status LED

• Mobile app

• Web app for PC
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9.8 Accumulator

9.8 Accumulator

• 5000 mAh LiPo accu

• Chargeable via USB

• Lasts up to 5 days during active usage

9.9 Temperature

• Charge: 0 °C to +45 °C

• Usage: Use in ambient temperatures from 20 °C to +60 °C

9.10 Button

• Battery state

• Turn device on/off

• SOS function

• Reset

9.11 Parameter

• Height: 21 mm

• Width: 57 mm

• Length: 120 mm

• Weight: 160 g (+/ 2 g)
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